
كیف نراعي جوانب "التعلیم في الحاالت الطارئة"
عند تصمیم سلة الحد األدنى من اإلنفاق

تكملة الدعم من جانب العرض عن طریق الدعم
الھادف لجانب الطلب

ثمـــة عامـــالن يز�ـــدان مـــن صعو�ـــة إيجـــاد معـــدل ا��اجـــات التعليميـــة لـــ�ل 
ـــ، عنـــد إعـــداد ال��امـــج لدعـــم التعليـــم �ـــ� ا��ـــاالت الطارئـــة، تؤثر 

ً
األســـر. أوال

حالـــة إمـــداد ا��دمـــات التعليميـــة مـــن جانـــب العـــرض - �املـــدارس واملعلم�ن 
واملبا�ـــي واملنا�ـــ� ومـــا إ�ـــ� ذلـــك - ع�ـــ� االســـتجابة املناســـبة. ثانًيـــا، تتـــفاوت 
أو  الطلبـــة  وجـــود  حســـب  األســـر  ب�ـــن  كب�ـــ�  �شـــ�ل  التعليميـــة  ا��اجـــات 
أعمارهـــم. ولهـــذه التعقيـــدات تبعـــات عـــدة. عنـــد بنـــاء ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن 
اإلنفـــاق يجـــب أن �عمـــل األطـــراف الفاعلة �� التعليم مع فر�ـــق العمل املع�� 
فق ع�� أ��ا ت�اليف  بالنقـــد مـــن أجـــل مراعاة التفاوت ب�ن األســـر وتلبية ما اتُّ
مهمة ومالئمة من جانب العرض. إضافة إ�� ذلك، ي�ب�� إعادة تأط�� م�ون 
التعليم من سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق بحيث ي�ون مفيًدا ل��امج التعليم 
�ـــ� ا��ـــاالت الطارئـــة.  أخ�ـــً�ا، كث�ـــً�ا مـــا تختلـــف متطلبـــات برامـــج التعليـــم �ـــ� 
ا��ـــاالت الطارئـــة عـــن متطلبـــات اســـتجابة النقـــد متعـــدد األغـــراض لـــدرجة 
تحتم ع�� األطراف الفاعلة اإل�سانية دراسة إعداد برامج منفصلة للتعليم 
النقـــدية  التحو�ـــالت  أو  الدعـــم اإلضا�ـــ�  تأخـــذ شـــ�ل  الطارئـــة  ا��ـــاالت  �ـــ� 
 من التغطية 

ً
 �� عمر ارتياد املدرسة بدال

ً
املشروطة لألسر ال�� تضم أطفاال

ال�املة من خالل املساعدات النقدية متعددة األغراض.

تم استخدام النقد متعدد األغراض �� العراق ب�ن
عامي 2016 و2019 �� املناطق ال�� �انت األحوال ف��ا

متقلبة وال�� �عذر ف��ا معا��ة القضايا املتصلة بالتعليم �� الوقت املناسب.

النـــقد  مســـاعدات  اســـتخدام  فـــ�ان  اســـتقراًرا،  األك�ـــ�  املناطـــق  �ـــ�  أمـــا   
والقســـائم ا��اصـــة بالتعليـــم �ـــ� ا��ـــاالت الطارئـــة أك�ـــ� شـــيوًعا، وعندمـــا 
ر�ط بتدخالت ��دف لتحســـ�ن 

ُ
ســـنحت الفرصة، �انت هذه املســـاعدات ت

املدارس من خالل "خطط تحس�ن املدارس".

ینبغي أن یقرر تحلیل السیاق استجابة التعلیم في
الحاالت الطارئة1

ي�ب�ـــ� أن توجـــھ العوامـــل الســـياقية كجـــودة و��ـــم ا��دمـــات التعليميـــة 
املتوفرة طر�قة تقديم مساعدات النقد والقسائم أو تحديد استخدام هذا 
النوع من املســـاعدات من األســـاس. �� الســـياقات اإل�سانية الطارئة املتغ��ة 
الوقـــت  �ـــ�  �عز�زهـــا  و�عـــذر  التعليميـــة  ا��دمـــات  بضعـــف  ت�ســـم  وال�ـــ� 
املناســـب، عادة ما يفضل اســـتخدام التحو�الت النقدية متعددة األغراض. 
�� املقابل، �� أوضاع األزمات املطولة ال�� ت�ون ف��ا ا��دمات التعليمية �� 
نفذ مســـاعدات النقد والقســـائم 

ُ
حالـــة أفضـــل أو يمكن تحســـي��ا، عادة ما ت

لغايات التعليم �� ا��االت الطارئة.

1. تم اقتباس ما ي�� من
" Cristescu, D.T. (2019) Cash and Voucher Assistance for Education in Emergencies 
Synthesis Report and Guidelines, GEC"،  23 .ص.  

كیف تُحسب التكالیف المتصلة بالتعلیم من أجل
إدراجھا في سلة الحد األدنى من اإلنفاق؟

 2018 عـــام  �ـــ�  اإلنفـــاق  مـــن  األد�ـــى  ل��ـــد  ســـلة  لعشـــر�ن  دراســـة  أظهـــرت 
محســـو�ة للتحو�الت النقدية متعددة األغراض أن 11 ســـلة �شمل ت�اليف 
متصلـــة بالتعليـــم. لكـــن ح�ـــ� عند حســـاب هذه الت�اليف، لم �ســـتخدم �لها 
إلعـــداد ال��امـــج الفعليـــة. ومـــن األســـباب ا��تملـــة لذلـــك أن حســـاب مـــعدل 
الت�اليـــف ع�ـــ� مســـتوى األســـر يقيـــد إعـــداد ال��امـــج ال�ـــ� �ســـ��دف التعليـــم 
 ا��اجات ل�ل طفل �� عمر ارتياد املدرسة. 

ً
�ش�ل كب�� بما أ��ا تدرس عادة

ـ  ـ ـ
ً

فعال واســـُتخدمت  التعليـــم  م�ـــون  ضمـــت  ال�ـــ�  الوحيـــدة  الســـلة  ف�انـــت 
��ســـاب قيمـــة التحو�ـــل النقـــدي متعـــدد األغـــراض �ـــ� تلـــك املســـتخدمة �� 
برنامـــج االســـتجابات البديلـــة للمجتمعـــات �ـــ� األزمـــات �ـــ� جمهور�ـــة ال�و�ـــغو 

.(DRC ARCC) الديمقراطية

وح�ـــ� عنـــد حســـاب ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفـــاق، كث�ً�ا ما لـــم يجر تحدي��ا 
�شـــ�ل منتظـــم حســـب �غ�ـــ� األســـعار، وذلـــك �عـــود �شـــ�ل رئ���ـــ� إ�ـــ� نقـــص 
القدرات �� مختلف القطاعات. حيث قاد فر�ق العمل املع�� بالنقد تطو�ر 
ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� معظم ا��االت بتوظيف خ��اء فني�ن لدى 
الو�االت اإل�سانية الك��ى. و�� ا��االت ال�� تم ف��ا ضم التعليم إ�� السلة، 
�ان ذلـــك �ـــ� الغالـــب ألن فـــرق العمـــل املعنيـــة بالنقد �عاونت مـــع مجموعات 
التعليـــم لتحديـــد البنـــود ال�� ســـيجري إدراجها �� الســـلة، و�� �عض األحيان 
تحديـــد ت�لفـــة البنـــود املدرجـــة. ُيذكر أن الت�ســـيق والتعاون ب�ـــن مجموعات 
القليـــلة  الســـنوات  خـــالل  ازداد  قـــد  بالنقـــد  املعنيـــة  العمـــل  وفـــرق  التعليـــم 
املاضيـــة وأن هنـــاك م�ســـًعا كب�ً�ا لتحســـ�ن التعاون والت�ســـيق �� املســـتقبل. 
�عت�� اللوازم املدرسية األك�� إدراًجا �� م�ون التعليم من سلة ا��د األد�ى 

من األنفاق (فقد أدرجت �� �سعة من أصل إحدى عشرة سلة)، 
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تمو�ل إضا��الرسوم املدرسية ورسوم أخرى

املواد ال�� �غط��ا غالًبا مساعدات النقد والقسائم

دفعات ومش��يات خارج املؤسسة التعليميةالدفعات للمؤسسات التعليمية

يل��ا الزي املدر��ـــ� (ســـتة من أصل إحدى عشـــرة) ومن ثم الرسوم املدرسية 
خمس ســـالل) و�� �عض الســـياقات ت�لفة النقل من و��� املدرســـة، وت�لفة 
الغـــداء وا��قائـــب املدرســـية (3 إ�ـــ� 4 ســـالل). حيـــث ظهـــرت ت�لفـــة النقـــل �� 
ســـالل لبنـــان واألردن وتركيـــا حيـــث �شـــتد ا��اجـــة لوســـائل النقـــل وعـــادة ما 
تدفـــع األســـر ثم��ـــا. يجـــري حســـاب ت�لفة ســـلة ا��ـــد األد�ى مـــن االنفاق ل�ل 
أســـرة حســـب معدل ��م األســـرة والعدد التقديري لألطفال �� عمر ارتياد 
املدرســـة �ـــ� األســـرة. وعنـــد حســـاب ســـالل اإلنفـــاق لغايـــات ال��امـــج النـــقدية 
ا��اصـــة بالتعليـــم �ـــ� ا��ـــاالت الطارئـــة ع�� وجھ التحديد كمـــا هو ا��ال �� 
العـــراق، �انـــت م�ونا��ـــا شـــب��ة بمـــا هـــو موصـــوف أعـــاله، ع�ـــ� أن الفـــارق 
األسا��� تمثل �� أن الت�اليف �انت محسو�ة للطفل الواحد �� عمر ارتياد 

املدرسة.

أحياًنا ال �شمل سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق م�ون التعليم ألسباب م��ا أن 
التعليـــم �عت�ـــ� غ�ـــ� منقذ ل��ياة، أو ألن ا���ومة تقاوم ذلك �ســـ�ب القيمة 
قـــطاع  �ـــ�  ا���ـــ�ات  لنقـــص  أو  اإلنفـــاق،  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  لســـلة  املرتفعـــة 
التعليـــم، أو ��ـــاوف مـــن أن ا��هـــود املبذولة ��ســـاب ســـلة ا��د األد�ى من 

��جم إ�� جهود إلعداد ال��امج ع�� أرض الواقع.
ُ
اإلنفاق لن ت

ما ھي العناصر التي ینبغي أن تؤخذ في االعتبار
عند حساب قیمة تحویل مساعدات النقد والقسائم

لغایات التعلیم في الحاالت الطارئة؟
يو�ـــ� الشـــ�ل أدنـــاه مجموعـــة متنوعـــة مـــن الت�اليـــف ا��تملـــة املتصـــلة 
 �� عمر ارتياد املدرسة، 

ً
بالتعليم وال�� قد تتكبدها األســـر ال�� تضم أطفاال

لكـــن الت�اليـــف املكتو�ـــة ع�ـــ� خلفيـــة بيضـــاء فقـــط �ـــ� ال�ـــ� يمكـــن إدراجهـــا 
ا �� سلة ا��د  فعلي�

الرسوم

رسوم االمتحانات

رسوم ال���يل

تمو�ل جمعيات املعلم�ن
 واألهل

تمو�ل اإلدارة املدرسية

تمو�ل اإل�شاء والصيانة

رسوم ال�افت��يا

رسوم السكن الداخ��

النقل املنظم من
املدرسة

الزي املدر���

النقل من و��� املدرسة

املواد التعليمية

الوجبات املدرسية خارج
املدرسة

الكتب املدرسية

رسوم املدارس ا��اصة

أجهزة ا��اسوب
والكتب اإلضافية

نظرة عامة ع�� النفقات املتصلة بالتعليم
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كم المبلغ المطلوب لتغطیة الحاجات المذكورة؟

كث�ـــً�ا مـــا تتكبـــد األســـر ت�اليف الرســـوم املدرســـية والزي املدر��ـــ� وا��قائب 
املدرســـية مرة واحدة �� بداية العام الدرا��ـــ�. أما النفقات ع�� املســـ��ل�ات 
املدرســـية والنقـــل إ�ـــ� املدرســـة والوجبـــات املدرســـية ف�ـــ� حاجـــات متكـــررة 
ي�ب�ـــ� مراعا��ـــا �ـــ� قيمـــة التحو�ل النقدي الشـــهري. وقد تجـــد تفاوًتا �� هذه 

األنماط ب�ن مختلف الدول واالستجابات اإل�سانية.

يجـــري حســـاب ا��اجـــات اإلجماليـــة �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ع�� 
مستوى األسر، لكن حساب قيمة التحو�ل املضاف إ�� التحو�الت النقدية 
متعـــددة األغـــراض املتصل بت�لفة التعليم ي�ون للطفل الواحد. ورغم عدم 
اال�ســـاق �ـــ� من��يـــة حســـاب القيمت�ـــن، إال أن ذلـــك يخفـــف مـــن ا��ـــاطر 
املتصلة بتفاوت أعداد األطفال �� ســـن ارتياد املدرســـة ب�ن األســـر، و�ضمن 
مراعاة حاجات �ل طفل �� ســـن ارتياد املدرســـة �� األســـرة. و�مكن ا��د من 
عـــدم اال�ســـاق هـــذا عـــن طر�ـــق وضـــع حـــد أع�ـــ� لعـــدد األطفـــال �ـــ� األسرة 

الواحدة ممن �ستلمون النقد لغايات التعليم.

ر برنامج االستجابات البديلة للمجتمعات �� األزمات ��  ع�� س�يل املثال، قدَّ
جمهور�ة ال�و�غو الديمقراطية الفجوة عن طر�ق أخد معدل نفقات األسرة 
مس�ن من أخماس طبقات ال��وة 

ُ
وع�� وجھ التحديد معدل النفقات آلخر خ

ب�ن األســـر ا��اضعة للم�ـــ�. وقد ن�� ال��نامج �� دمج أثر األزمة اإل�ســـانية 
�ـــ� التحليـــل بأن شـــمل تقييم االحتياجـــات ا��اص بال��نامج معامل "مســـتوى 
األزمة" الذي تم تطبيقھ ع�� نفقات التعليم �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. 
و"ا��ـــالة  و"األزمـــة"،  "الضغـــط"،  �ـــ�  مســـتو�ات  ثـــالث  املعامـــل  لهـــذا  و�ان 
ملـــ�ون  ال�ســـبة املئو�ـــة  أثـــرت هـــذه املســـتو�ات مباشـــرة ع�ـــ�  الطارئـــة"، وقـــد 

التعليم �� السلة الذي ستغطيھ قيمة التحو�ل (اليون�سف، 2018).

أمثلة ع�� حساب قيمة التحو�ل (كقيمة مضافة
و برامج تحو�الت نقدية مشروطة)

طر�قة حساب قيمة التحو�ل بناًء ع�� ا��اجات غ�� امللباة:
مضـــاف  كدعـــم  الطفـــل"  "منحـــة  اليون�ســـف  تقـــدم  العـــراق،  �ـــ� 
املفـــوضية  مـــن  املقدمـــة  األغـــراض  متعـــددة  النقديـــة  للتحو�ـــالت 
الســـامية لألمـــم املتحدة لشـــؤون الالجئ�ن. �عتمـــد منحة الطفل ع�� 
مـــن  وغ��هـــا  والتغذيـــة  وال��ـــة  املدر��ـــ�  التعليـــم  ت�لفـــة  حســـاب 
حاجـــات األطفـــال، و�جـــري حســـا��ا للطفـــل الواحـــد. أما قيمـــة النقد 
متعـــدد األغـــراض ف�ـــ� قائمة ع�� ســـلة ا��د األد�ى مـــن اإلنفاق ال�� 
لم �شـــمل ت�اليف متصلة بالتعليم و�� محســـو�ة لألســـرة الواحدة. 
اللـــوازم  ع�ـــ�  تقر�ًبـــا  اإلنفـــاق  ملضاعفـــة  الطفـــل  منحـــة  أدت  وقـــد 
املدرسية مقارنة بالف��ة ال�� سبقت استالم املنحة، كما أدت لز�ادة 
التحـــاق األطفـــال باملدارس، و�ان األثر أك�� ع�� األســـر ال�� �ان ف��ا 

الوالدان �عرفان القراءة والكتابة.

كيف يؤثر هدف ال��نامج ع�� قيمة التحو�ل:
ع�ـــ�  األســـر  اعتمـــاد  م�افحـــة  �ـــ�  اليون�ســـف  ت�شـــط  لبنـــان،  �ـــ� 
إســـ��اتيجيات التأقلـــم الســـلبية كعمالـــة األطفـــال أو زواج األطفـــال. 
بال�ســـبة لألطفـــال �ـــ� ســـن املدرســـة االبتدائيـــة، �غطـــي قيمـــة املنحة 
املـــدرسية.  والوجبـــة  واملال�ـــس  �النقـــل  املباشـــرة  غ�ـــ�  الت�اليـــف 
و�ال�ســـبة لألطفـــال الذيـــن تتجـــاوز أعمارهـــم عشـــر ســـنوات، �غطـــي 

قيمة املنحة أيًضا �عو�ًضا عن فرصة عمالة األطفال.

كيف يؤثر هدف ال��نامج وقبولھ ع�� قيمة التحو�ل:
من  املشـــروطة  النقديـــة  التحو�ـــالت  قيمـــة  �انـــت  تركيـــا،  ففـــي 
 2018 عـــام  �ـــ�  الالجئ�ـــن  الســـور��ن  األطفـــال  لتعليـــم  اليون�ســـف 
مســـاو�ة لقيمـــة التحو�ـــالت النقديـــة الوطنية للتعليم ال�� �ســـ��دف 
األطفـــال األتـــراك، و�انـــت قيمـــة التحو�ـــالت للفتيـــات وطلبـــة املرحلة 
الثانو�ـــة أع�ـــ� مـــن غ��هـــا (تـــم ت��يـــر القيمـــة األع�ـــ� للفتيـــات ��ـــدف 
ال��نامـــج املتمثـــل �ـــ� تحف�ـــ� أها�ـــ� الفتيات ع�ـــ� إ��اقهـــن باملدارس). 
�ان تما��ـــ� قيمـــة التحو�ـــل ا��ـــاص ب��نامـــج الالجئ�ـــن مـــع ال��نامـــج 

الوط�� مهّما لقبول ال��نامج الذي دعم نحو 300 ألف مستفيد.
لكـــن بقيـــت القيمـــة غ�� مثالية لتوســـعة الوصول إ�ـــ� األطفال الذين 

بقوا م�سر��ن من املدارس.

Dana Truhlarova Cristescu. (2021) Desk-based Review on Cash and 
Voucher Assistance in Education in Emergencies Global Education 
Cluster https://www.calpnetwork.org/publication/desk-based-review-
on-cash-and-voucher-assistance-in-education-in-emergencies/

See the Alternative Responses to Communities in Crisis 
(ARCC) Tools https://docs.google.com/spreadsheets/
d/0ByAgpJuGPThWbUxHZGNMMGF0VU0/edit?resourcekey=0-4v8lDr
8NnVjLCK7w4YmCDA#gid=579550373
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